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ПРИЇЗД СКИТАЛЬНИКІВ ВІДЛОЖЕНИЙ 
ДО КІНЦЯ жовтня 

Вашннґтоц, 6 жовтня. — Голова Комісії Здепласованнх 
Осіб, Уґо Карусі, телефонічно повідомив з Европи двох ін 
ших членів комісії, що військовий транспортовий корабель 
Блек, який має перевезти перший транспорт скитальників з 
Европи до Злучених Держав,* 
не виїде швидше з пристані 
Бремергафен, у Німеччині, 
ніж 21 або 22 жовтня, а це зна
чить, що до Ню Иорку цей 
корабель приїде аж з кінцем 
жовтня. Кару сі висловив своє 
негодування на таке припіз
нення. Він пояснив це недо
стачею кораблів і заявив, що 
він робить усе, можливе, щоб 
хоч в листопаді можна було 
перевести таке число нових 
емігрантів, яке було плянова-
не. Крім того переселенні пе-
решкоджує недостача персо
налу для прояірки скитальни
ків, які маюсь всідати на ко
раблі. Міжтим комісія у .Ва
шингтоні підготовила все, що 
до неї належить і с готова о-
прилюдннти подрібні заряд-
дження для 'розселення імі-
грантів після їх приїзду до А-
мерики. Карусі повідомив ко
місію, що вій упродовж 2—3 
днів почне висилати лістн о-
сіб, які вже, призначені на пе
ревіз. Він звід омив, що з табо
рів почнуть виїздити сісвталь-
нвки да Бршсргафеїіда 11 

та в tmpam скрінінґу нових 
імігрантів теж причиняться до 
труднощів пр» розселенні, од
наче комісія станула на ста
новищі, щох$езпека Америки 
перед ^філ>*рацібю комуні
стів і націстів мусить бути на 
умах комісії. Досі комісія мас 
запевнення, що, 18,000 осіб 
найдуть мешкання й працю в 

ВИЯВЛЕНО РОЗМІРИ НОВО
ГО НАЙБІЛЬШОГО ВОЄН

НОГО КОРАБЛЯ. 
Вашингтон. —Команда ма-

ринарки оприлюднила подро
биці про найбільший воєнний 
корабель, який має бути збу
дований впродовж найближ
чих трьох років. Буде це лі-
таконосець містотн 65,000 той, 
якого кошти будови оцінені 
на $124,000,000. Тому, що ма
теріали для його будови ма
тимуть першснство, можна на
діятися, що будова буде ви
кінчена швидше, ніж передба
чено в пляні. Довжина кора
бля виноснтиме 1,030 стіп, а 
ширина 100 стій: Він буде за
великий для переїзду через 
Панамський канал, отже буде 
перебувати на Атлантійських 
водах. 

У МАНЕВРАХ НА ФЛОРИДІ 
ВЖИВАЮТЬ ВСІХ РОДІВ 

ПОВІТРЯНОЇ ЗБРОЇ ЗА 
ВИЇМКОМ АТОМОВОЇ 

БОМБИ. 
Повітряна &&ф^$щ{яам, 

Ш д т в м ^ І п т в х а Я Г • ^ ' Ж й Р І 
ючими бомбами випущено під 
час повітряних маневрів, які 
-тут відбуваються від кількох 
днів. Комбіновані Операції Ш 
обіймають всі роди повітряної 
зброї, за виїмком атомової 
бомби. В середу доконано на
паду з повітря на означені 
предмети з повною прецизією 

Америці, а між ними в самім'й з незначними втратами. Пе-
Ню Иорку 1,000 осіб. реведено теж масовий злет па-

” у ! рашутистів. Загалом скинено 
ВОЛ EC ЗАЯВЛЯЄТЬСЯ ЗА 3 повітря 1,600 тон бомб і вн-
ПОВНУ ПІДТРИМКУ МОР- І стрілено 7,600 ракет великої 

•СЬКОґЬ СТРАЙКУ. швидкости, а зужито теж 40,-
Сан Фраяснско. — Генрі А. rjoo галонів плинних вибухо-

Волес, у своїй передвиборчій | них речовин для виповнення 
промові, заявив, що він під- запальних стрілен. 
тримуе на ” ШЧ морський - • -
страйк на західнім побереж- ЗАЯВА ТРУМАНА В СПРАВІ 
жі, ведений Тарієм Бридже- МИРА. 
сом від 2 вересня. Страйк при- Филаделфія. — У передви

борчій промові, виголошеній в 
приявності 11,000 в конвенцій
ній залі, . сказаВ президент 
Труман, що його змаганням є 
знабезпечнти мир, одначе при 
одночаснім забезпеченні сво
боди. „Коли почнуть щезати 
вольності, тоді теж щезне й 
наш добробут і мя не зможемо 
стояти у проводі світу" — 
„Мир є ціллю мого життя. Я 
волію мати тривалий мир, ніж 
б у т и президентом" говорив 
Труман. Він теж висміяв рес-
публикаїщів за їх твердження, 
що вони змагають до вдностн 
нації. Він назвав це як зма
гання до „сдности під опікою 
великого бизнесу". 

пнннв майже цілковито транс
портовий рух*з пристаней до 
заморських країн. Волес від
відав теж локалі морської іо
нії і гурти пІкетчиків. Він по
хвалив страйкарів за їхню со
лідарну постару. 

ПЛЯН ЗА БЕЗПЕКИ ЗДОРО
ВА ДЛЯ МАПНЕРЮ. 

Синсннаті. — На конвенції 
майнерської юнії предявлено 
плян забезпеки' здоровя для 
вуглекопів і їхніх родин. Плян 
обіймає медичну допбмогу, 
приміщення У шпиталях під 
час недуги й опіку над жін
ками під час материнства. Він 
має чбути сфїнансований із 
Фонду Добробуту, до якого 
платять підприємці по 20 ц. 
від кожної тонн викопаного 
вугілля. ,1 

Для збільшення активносте 
юнії ії предсідник Джан Л. 
Луїс зажада* іпдвншки член
ських вкладок з двох долярів 
на чотири" долярн місячно. 
Крім того майнерн, які діста-

/ ватимуть старечу пенсію, ма
ли б доплачувати по $1 місяч
но. Це разом принесло б ю-
шйній касі нових. $12,000,000 
річно. Крім того Луїс зажа
дав підвишкд вступного до іо
нії з $10 на $50 від нових чле
нів. . 

Sea самостійної України не можна 
розв'язати проблеми мі ру 

ЧЕРГОВА ЛРИГАДКА У. К. КОМІТЕТУШ ЇДОВІ 
У ВАШИНГТОНІ В УКРАЇНСЬКІЙ СПРА Й. 

Ню Иорк, 7. жовтня. -,- „Розчленовання coeet ької імперії 
та встановлення, цілого ряду незалежних держав — України, 
Білорусі, Балтійських держав та народів Кавказці Грузії, Вір
менії, Азербайджану та інших — є єдино можлі шм і спра
ведливим шляхом для звіль
нення всіх свободолюбних на
родів світу від советської за
грози. Тільки така розв'язка 
проблеми Східної Европи мо
же запевнити і запевнить рі-
шальні для нашої цивілізації 
мир і.безпеку" — сказано в 
новому Меморіалі Українсько
го Конгресового Комітету, що 
його зложив в департаменті 
стейту у Вашингтоні в дні 29. 
вересня б. р. голова цього ко
мітету, Степан Шуиейко. Ме-
моріял, з офіціальною назвою 
„Меморандум про- реорганіза
цію Східної Европи з метою 
виключення російської агре
сії'', старанно приготований та 
має 11 розділів: 1. Причина 
теперішньої непевності; 2. По
милки минулого; 3; Важливість 
України; 4. Гір ов і рка нашої 
політики у відношенні до Ро
сії; 5. Російські завоювання в 
минулому; 6. 'Розчленування 
Російської імперії; 7. ТеперіпІ-
нї пропозиції; 8.' Альтернатив 
ні проиовилії; 9. Мотнвн Для 

стабілізаційний фактор-та 11. 
Висновки. В поодиноких роз
ділах коротко і річево з'ясо
вано теперішні- проблеми між
народної політики у зв'язку зі 
совєтською загрозою та на їх 
базі пороблено переконливі 
наведені вгорі висновки. „Пред-
кладаючи цей меморіял, під
писані вважають це своїм па
тріотичним обов'язком у від
ношенні до Злучених Держав 
та моральним обов'язком у 
відношенні до людства. Вкін
ці, вони вважають, що інфор
муючи наш уряд правдиве про 
відносини в Східній Европі, 
вони допомагають теж своїм 
рідним в країні своїх предків, 
що тепер перебуває від бру 
тальпою і нелюдською тоталі
тарною диктатурою Советської 
Росії" — закінчується лідпн 
саннй С. Шумейком меморіял 
УККомітету. Меморіял переда 
но на руки керівника євро
пейських справ в департа
менті стейту, Лівеліна Там-
сона, з яким опісля, відбуто 
дошву розмову на заторкнені 
в Меморіялі теми. 

СЕКРЕТАР СТЕ# У ДОБА-
ЧУЄ ПРОВОЛОК У ВИСИЛ

ЦІ ВІЙСЬК ДШ ЕВРОПИ. 
Вашингтон. Ц- Дшочий секре

тар стейту Робот А. Ловет 
дав до пізнання, що треба за
ждати ще кілька іісяців, заки 
буде вислана амес іканська ар
мія для захисту'З і сідної Евро
пи. На конфереї і ії з корес
пондентами вій І \ явив думку, 
що держави За: і злого євро
пейського союзу]: іусять напе
ред предявити сві і плян мобі
лізації армії, закії Америка за
явить, яку військо »у допомогу 
вона туди вишле* 

Тут стало звісй їм, що най
вищі офіцири 'і іройних сил 
безупину радять/, іад якістю і 
величиною військової допомо
ги для Західних]] країн. Плян 
допомоги обіймав п'є тільки по
стачання самих' воєнних засо
бів, але й точно означені умо
ви мілітарногоі союзу між Аме
рикою й Західнокд Еврояою. Є 

СОВЕТСШ АРМІЯ БІЛЬША 
'ЧИСЛОМ И Д АРМІЇ ЗА

ХІДНИХ ДЕРЖАВ 
Вашингтон, 6. жовтня. — 

Знавці обчисляють збройні си
ли двох світів, Східнього А За
хідного і приходять до такого 
внсліду: Совети з своїми сате
літами розпоряджають силою 
5,200,000 вояків, а проти кому
ністичні краї можуть постави-, 
ти силу з 4,400,000 вояків. До 
Західних держав зараховують 
уже Грецію й Еспанію, одначе 
не зараховують британських 
домінДі. 

• |. 
АРМІЯ ЗА ПОМИЛУВАННЯ 
ЗАСУДЖЕНИХ НА СМЕРТЬ 

НАЩСТІВ. 
Вашингтон. — Двочленна 

військова комісія вийшла з 
домаганням, щоб дарувати ка
ру смертн для деякого числа 
нащстів, яких засуджено на 
смерть в Европі. Тепер 139 на-
цістівських провідників вижи
дає виконання смертних при
судів^ Діючий секретар стейту, 
Роберт А. Лоял, виявив, що 
звіт комісії опинився вже в йо
го руках для вирішення,- У 
склад комісії входять; Член 
Верховного Суду з Тексас, 
Ґордон Сім пеон і повітовий 
суддя Едвард Ван РоДен з ПеИ 

ЗАКІНЧЕННЯ БЛЬОКАДИ БЕРЛІНА 
АМЕРИКА СТАВИТЬ ПЕРЕДУМОВОЮ 

ПЕРЕГОВОРІВ 
ЗАХІДНІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОТИ СОВЄТІВ В РАДІ 

БЕЗПЕКИ. 
Совєтські представники прнявні, але мовчань. 

Париж, 7 жовтня. — Американський представник д-р 
Филип Джессуп заявив вчора в Раді Безпеки, що Америка 
готова „обговорити зі Совєтським Союзом кожну проблему у 
зв'язку з Німеччиною", але тільки після того, як Совети пе
рервуть свою бльокаду Берлі-* . ••• -• • 
на. Джессуп говорив у зв'язку! КАСУЮТЬ ЗОНАЛЬНІ КОР-
з внесеним до Ради Безпеки 
обвннувачінням західних со
юзників проти Советів за за
грозу для миру та міжнарод
ної безпеки. Після нього на цю 
саму тему забирали голос 
представники Великої Брита
нії і Франції і всі вони обви
нувачували СовєтськиД Союз, 
що вій силою і насиллям на
магається досягнути СВОСЇ ЦІ
ЛІ, виказуюча ці закиди на
явними фактами зі советської 
політики. З інших членів Ра
ди докищо ще ніхто не забирав 
на цю тему голосу. Совєтські 
представники, Випшиський від 
Совєтського Союзу і Тарасем-
ко від підсовстської України, 
були приязні ва нарадах, але 
не забирали голосу. Спосте-

ДОНИ В ЗАХІДНІЙ 
НІМЕЧЧИНІ. 

Франкфурт над Майном, 7 
жовтня. — Американські, бри
танські та французькі окупа
ційні власті поступово касу
ють зональні кордони в захід
ній Німеччині, як щодо пер
сонального, так і торговельно
го руху. Між британською й 
американською зонами ці кор
дони вже практично не Існу
ють та ще тільки в деяких 
випадках вони залишилися в 
французькою зоною. 

ВІЙСЬКОВУ СИЛУ МОНТ-
ГОМЕРІ ВВАЖАЄ ЗАПО

РУКОЮ МИРУ* 
Лондон, 7 жовтня. — Після. 

рігачі стверджують, що т . ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ . 
переконання,'що !1можНа буде і силванГі- . Армія оприлюднила блема Берліна є занадто важ* І ~ ^ ^ а ^PJ 1 " 1 * * ***2й!і 
.створити. TmiHiMHljATAaBTmcb-iTe* звіт, що зроблено з при- дива для Советів І том^аоим ? * J ^ ? * * ^ . " 0 8 " * .R05ffr 
it«f Союз;?В"ко%ог^ 
теж Канада:' Інальників в'Европі. ; ; : ;1тику;тШж^^^ 

Ґромнко ПІД 

3. У.А.Д. Комітет членом урядової 
ПереселенчоІ Комісії 

ІІМ 

ДАЛЬШІ ВАЖЛИВІ ВИЯСНЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
н о в о г о ІМІГРАЩИНОГО ЗАКОНУ. 

Филаделфія, 7. жовтня. (Телефоном). — 3 канцелярії 
ЗУАДКомітету повідомляють, що цей Комітет був офіціяль-
но визнаний урядовою Комісією для Збігціа у Вашингтоні за 
агенцію, що веде акцію для- здійснення іміграціяного закону 
.про допущення до Злучених* 1 • 
Держав 205,000 нових імігран-( якого консуля його зареєстро-
тів з-поміж європейських ски-і в а н о т а евентуально число pt* 
тальннків. Ця Комісія відбула €Страційного посвідчення з 
вчора у Вашингтоні наради, в консуляту, як теж рід спорід

нення з тим, кому афідевіт 
вислано. Виповнення цих фор
мальностей допомогло б усім 

що мали раніше афіде-
та які перейшли ,,скрі-
СЮ, переїхати до Аме-
вже першими транспор-

яких взяли участь представни
ки визнаних нею для пересе-
ленчої акції добровільних до-

НЕ БУДЕ ЗАПИТЬКУИАННН 
РОСІЇ, КАЖЕ ВОРЕН. 

Шікаґо. — У промові до а-
мернканців. Що походять з 26 
етнічних груп, зібраних в чис
лі 14ДЮ0 в Інтернаціональнім 
Амфітеатрі, сказав республн-
канський кандидат на віцепре-
ондента, що Рвслублвкаяська 
партія не допустить до „ваган
ня або апізерства" на випадок, 
коли віднесе перемогу при ви
борах і перебере владу В свої 
р у к и . Вія теж критикував 
демократичну адміністрацію 
за ведення танної політики у 
відношенні до Советів, 

вгги 
нінґ" 
рнкн 
тами 

АМЕРИКА ПЕРЕДУМУЄ ПЛЯН 
МІЛІТАРНОГО СОЮЗМЗ ПРО-

ТИКОМУНІСТИЧНИМИ 
КРАЇНАМИ. 

Вашингтон. - Сенатор Чан 
Ґуриі, голова сенатської комісїі 
збройних сил. предявив урядо
ві плян повного військового 
союзу Злучених Держав і всіх 
п р о т И к о м уністичних країн, 
включаючи-ft Еспанію з режі 
мом ген. Франка. Ґуриі пере 
дискутував плян з секретарем 
оборни Джеймсом Форесталем 
і секретатарями марииарки, ар
мії, й летунства. Ґуриі щойно 
повернувся з подорожі до Ев
ропи. Він каже, що він їздив 
туди саме в тій цілі, щоб піз
нати положення американської 
окупаційної армії й у звязку з 
політичним положенням Евро
пи і прийшов до висновку, що 
треба негайно підготовити 
спільний плян усіх некомуніс-
тичних держав для власної 
оборону, 

помогових. агенцій, між ннмн;тнм 
теж представник ЗУАДКомі
тету, його екзекутивний дирек
тор, д-р Володимир Ґалан. 

У зв'язку зі здійснюванням 
нового імі граційного закону 
вияснено в дальшому такі важ
ливі справи: ч 

Комісія рішила перевезти до 
Америки насамперед всіх тих, 
що вже перейшли вповні або 
частинно необхідні формаль
ності, головно скрінінґ СІС, 
отже тих, що вже раніше мали 
афідевіти. Тому Комісія взи
ває всіх тих, хто попередньо 
вислав афідевіти, щоби вони 
негайно вислали через свої 
Доп. Комітети ще додаткові 
посвідчення про запевнення 
мешкання і праці, без яких 
афідевіти неважні. Тому, що 
кревні до третього ступня ма
ють лершекство в приїзді до 
Америки, Комісія видала для 
них окремі формулярі для ви
яснення рЬннх формальностей. 
Ці формулярі можна вже о-

час нарід над 
справою Ірану, • виходячи зі 
валі нарад. Після нарад со
вєтські представники відмови
лися дати будьякі вияснення 
кореспондентам. Стверджуєть
ся тільки, що Випшиський був 
в дуже поганому настрою, що 
ділком зрозуміле. Інші пред
ставники не забирали голосу, 
повідомляючи наперед, що во
ни потребуватимуть боДай 
кілька днів часу, щоби цілу 
справу обміркувати та пора
дитися зі своїми урядами. За
гально вважається, що західні 
союзники одержать потрібну 
більшість голосів, як в Раді 
Безпеки, так і в Генеральній 
Асамблеї після совєтського ве-
та в РВдіг Усі здають собі 
справу з рішального значен
ня цих нарад, що їх вчора від-
ложено до найблищої суботи. 

С О В Є Т И ОРГАНІЗУЮТЬ 
400-ТИСЯЧНУ АРМІЮ 

НАЩСТІВ. 
„IX ЄДИНА ПРОВИНА — 
МУЖНІСТЬ В БОРОТЬБІ 
ЗА ВОЛКГ... — „Р1ДБРС 
ДАЙДЖЕСТ ПРО СКИ

ТАЛЬНИКІВ. 
Ню Иорк, 7. жовтня. — О-

дин з найбільш популярних 
журналів, „Рїдер'с Дайджест", 
у своєму виданні за жовтень 
надрукував коротку статтю В. 
Б. Куртні про „Непобажаних" 
— про скитальників. До статті 
додано таке редакційне мотто: 
„Єдиним злочином європей
ських скитальників було те, 
що вони" мали досить мужно-
сти стояти за волю; їх єдиним 
бажанням є стати корисними 
громадянами". В статті ствер
джується, що перші скиталь-
ники прибули до Америки в 
1620 році, яких переслідувано 
з політичних та релігійних 

стало 
держати в ЗУЛДКомгтеті. Ду
же важливе, щоби всі ті, що'причин. Це 
вислали афідевіти своїй рід-! символом для Злучених Дер-
ним, зголосилися до ЗУАДКо-Іжав Америки. В статті є теж 
мітету (особисто або листов- окрема згадка про українських 
но) та виповнили ці.додатко-, скитальників, кількість яких 
ві формулярі, подаючи1 tipH нараховується на 15% загаль-

сланзапдіс^іЗгВ ного числа, 

Берлін, 7 жовтня. — 3 поін
формованих і авторитетних 
джерел стверджується, що Со-
ввтськяй Союз і німецькі ко
муністи в сбвєтській зоні по
чали організувати чотириста-
тисячну армію т. зв. німець
кої міліції, набираючи до неї 
головно бувших гестапівців та 
членів окремих гітлерівських 
частин. Безпосередньою ціл
лю тої армії мала б бути со-
вєтизація. східної Німеччини 
та боротьба проти сильного ні
мецького резнетансу. Хоча 
нова советська армія націстів 
матиме уніформи та буде на
зиватися поліцією, проте, це 
буде справжня армія та до 
„всяких цілей". Стверджу
ється, що в рямках цеї армії 
організується теж окремі від
діли^ нового гештала. Зі со-

ОСНОУШ:И встськоГо й кбмуністично-ні-
мецького бону стверджено, що 
з днем 1-го листопада органі
зація цеї нової ніці-армії під 
совєтськими прапорами буде 
завершена та info вона вже бу
де „готова ва все". 

самою метою промовляв до ве
ликої маси народу філд мар
шал вайкаунт Монтґомері. Він 
твердив, що в теперішньому 
міжнародному положенні ще 
тільки могутні демократичні 
армії можуть зберегти мир. 
Монтґомері закликав британ
ців до „готовості на все". 

„ВЕТО" МОЖЕ ПРИВЕСТИ 
до втни — ТВЕРДИТЬ 

СПААК. 
Париж, 7 жовтня. — Бель

гійський премієр і міністер за
кордонних справ Поль-Генрі 
Спаак заявив вчора в „при
ватній" промові, що велико
державне право вета в ООД 
може у висліді привезти до 
розбиття О.О.Д. і до війни. Він 
гостро критикував Совєтськнй 
Союз, що єдиний досі наду
живав того права та викори
стовував його до своєї імперія-
лістячної і підривної міжна
родної політики. 

КОМУНІСТИ В ГТАЛН ПО
ГРОЖУЮТЬ ГЕНЕРАЛЬ

НИМ СТРАЙКОМ. 
Рим, 7 жовтня. — Генераль

ний секретар італійського со
юзу професійних спілок, ко
муніст Джіюзепе ді Вітторіо, 
погрожував вчора в парламен
ті генеральним страйком цілої 
краєвої машини, включно з 
публячною службою, як по
тяги, пошта і т. п. Він заявив, 
що єдиною можливістю не до
пустити до страйку є признан
ня урядом додаткової платні. 

• . 
ПРЕШЄРИ БРИТАНСЬКО! 
ІМПЕРП З'ЇЖДЖАЮТЬСЯ 

НА НАРАДИ. 
Лондон, 7 жовтня. — В на

ступному тижні тут мають по
чатися важливі наради премі-
єрів усіх країн британської Ім
перії, що вже почали прибу
вати до Лондону. Предсідня-
ком нарад буде преміер Атлі, 
а одним а їх найголовніших 
предметів буде теперішнє між
народні положення та спільні 
оборонні проблеми. 
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їхав до міста Балтимор, у 
стейті Мерилейд щоб тут ви
яснити справу своєї кандида
тури на президента Злучених 
Держав. Кандидатом на віце-
президента з його фракції, на* 
званої з насьмішкою „діксі-
кратами", є губ. Філдінг Л. 
Врайт з Місісіпі. У промові в 
Балтимор Турмонд остеріг а-
мериканців, щоб вони обуди-
лися зі сну і зрозуміли, що 
живуть у віці, коли то держа
вами правлять уряди, накинені 
меншинами. Якраз така група, 
казав він, хоче тепер втрима
тися на становищі президента. 
Турмонд мав на думці през. 

Слова Івана Франка про книги як морську глибину, з якої і Трумана, що ніби накидає пів-
міг би кожний виносити чудові перли, у нас дуже споігуляри- дневі, як! треба вирішувати різ-

Сотні статтей цитують ці слова, важко знайти такий ні суспільні справи. 

•Тожна зміна адреси коштує 10 центів. 

За оголошення редакція не відповідає 
Адреса: "SVOBODA," P. О. Во« 346, JERSEY CITY 3. N. J. 

МІСЯЦЬ книжки 

Південь і вибори 
'чіч\ 

„ДІКСІКРАТИ* ПРОТИ ЗРІВНАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ 
ПРАВ. 

Стром Турмонд, губернатор кампанії приходить пригадка, 
стейту Савт Каролайна як кан-J що південні стейти йдуть з за-
дидат південних демократів, що сади за демократами. Тоді пре-
обстоюють стейтові права, за-|са північних стейтів побіжно дів.на фармах, такий розуміє, 

ловнх звірят, ні загалом жод
ного знаряддя і внаслідок то
го він дає тільки свою працю. 
За це вій віддає власникові 
земельний чинш в формі поло
вину зібраних плодів, а часом 
і більше, коли земля с більше 
плодюча. 

Хто тільки' поверховно об 
знайомлений з видатністю! пло 

зовані. 
календар, щоб їх там не було. Але як с з книгами в дійсності в 
практиці? Над тим випадало б усім нам застановитись бодай 
раз у році, бодай в однім дні місяця жовтня, у якому прнгаду-
смо нашому громадянству 

палата 
пе-
ре-

Демократи з о р г а н і з ацп 
„стейтових прав" твердять, що 
вони здобудуть для канднда-

не тільки оплаканий стан нашої і тури Турмонда 100 голосів у 
•;, але теж і української книжки, чи книжки про Україну .виборчій колегії і в такий сло

та український нарід, видаваної англійською мовою. Ми опн- сіб заблокують дорогу до ви
нились уже в такому положенні, що ніяк не оплачується ви- j бору обом кандидатам вели-
давати українську книжку і не виплачується її навіть спро- | ких партій, тобто Труманові й 
ваджувати в більшій спільності, бо нема для кого: нема кому Дюїєві. Тоді, на підставі коп
ії купувати і нема кому ії читати. У. Н. Союз і Свобода йі-|ституції вибір президента 
коли не рахували на прибуток з видаваних ними книжок. 
Ширити просвіту між нашим народом було одним із їх зав
дань від самого початку існування. Уже 40 чи ЗО років тому 
видавали вони сотні тисяч книжочок, щоб запізнати україн
ського робітника в Америці з людським поступом, з історією 
рідної землі, з якої він вийшов, чи тої, до якої прибув. Нині 
видає У. Н. Союз Альманахи і праці американських науков
ців чи журналістів про Україну, українську літературу та 
культуру та про політичні змагання українського народу. 

До усіх тих видань приходиться доплачувати. Хоч ви
трата на культурну працю вважається в У. Н. Союзі природ
ним явищем, то так є, що й це явище має свої обмеження, а 
навіть може мати свій кінець, а й книжки не видаються на 
те, щоб порохнявіли на полицях. Хтось їх мусить з тих по
лиць зняти і дати в руки тим, для кого вони призначені 

реведе конгресова 
презентантів. 

Своєю кандидатурою і по
їздкою до стейту Мериленд 
Турмонд пригадав колишнє іс
нування фікційної Лінії Мей-
сон-Діксон, яка відділювала 
південні, невільничі, стейти від 
північних, вільних, стейтів, а я-
ка ще й сьогодні творить фік
ційний кордон між північними 
й південними стейтами. В парі 
з такою пригадкою він нага
дав на великі різниці в еконо
мічнім і суспільнім угрупуван-
,ні між населенням північних і 

нагадує суспільне положення що така аренда приковує лю
ка південь від Лінії Мейсон- дину до землі і не дає Дому 
Діксон. Знавці південних від- спромоги стати вільною люди-
носин твердять, що виясню- ною в повнім значенні слова, 
вання цих відносин письмом Давніше більшість арендарів 
ніяк не переконає людини з це були нігри. З часом приіха-
півночі, якщо вона сама туди ли з півночі на південь теж і 
не заїде і зблизька не пригля- білі люди і вони тепер ста
неться, про що йде справа. новлять більшість „шер тенан-

Південаі стейти це рільнича тів", між якими є „шер-крапе-
околиця у протиставленні до'ри". Це ще більше скомпліку-
північних промислових стейтів. І вало справу, бо коли давніше 
Господарка в тих стейтах є була різниця між. власниками 
відмінна від земельної госпо--й арендарами на підставі расо-
дарки в північних стейтах, бо вої приналежносте То тепер 
вона основана на системі а-'расова приналежність стано-
ренди або пахтярства. Крім'вить окреме питання від еко-
того є там ще різниця рас,'комічної залежности. 
чорної й білої, яка ще більше 
комплікуе ВІДНОСИНИ. 

Губернатор Т у р м о н д 

З таких причин на півдні є 
тепер дві фракції між білими: 

це фракція великих землевласнн-

Манільський „репрезентує 
іаїну 

представник великих білих зе-|ків, яких можна б назвати „ре-
млевласників на півдні. Про'акціонерами" і фракція білих 
таких власників можна сказа-! тенантів, яких можна назвати 
ти, що це реакційні елементи.' „лібералами". Одначе південні 
Це їхні недавні предки були ліберали це не те, що північні 
власниками великих плантацій,'ліберали. В порівнанні з пів-
у яких працювали нігри як не- нічними, південні ліберали це 
вільники. З проголошенням консерватисти. Південні лібе-
знесення невільництва през. рали солідиризуються звичай-
Линколном під час Громадян- но з білими власниками і в 
ської Війни нігри- невільники практиці вони перешкаджують 
дістали повну особисту свобо- ніграм й їх приятелям в зма-
ду, одначе опинилися без за- ганиі до економічної еманци-
собів до життя. Це викликало пації. Тому, коли на півдні по
серед них потребу найматися явиться який білий реформа-
за безцін на працю в тих са- тор, який хоче призвести до 

Кілька сот примірників.кожної книжки, виданої У. Н. Союзом, f 
розсилається даром до найважяіших бібліотек і найбільших „ ^ ».„uiL ^±\i.2JL*» L -а™ 
газет, а крім того і до-визначних політиків і мужів науки, 
Решту повинно розкупити наше громадянство, даючи ту 
книжку в руки молодого, тут родженого нашого покоління, 
чи визначним американським людям, або й звичайним, своїм 
сусідам, чи тим, з якими зустрічаємось при праці в офісі, чи 
фабриці, бо ще всюди мало знають про Україну та україн
ський нарід, а як що знають, то знають назагал неправду. 

Коли іде про поширення української книжки, то думає
мо, що наступить поважніша зміна щойно тоді, як прибуде 
до Америки більше українців з європейської скитальщинн. 
Тоді збільшиться число тих, що відчувають духову потребу 
мати в себе українську книжку і розуміють велику вагу її 
появи у сучасну пору. Зате книжка про Україну, видана аи-
глійсьською мовою, повинна б тепер розходитись у щораз 
більшому числі вже з цеї простої причини, що маємо щораз 
більше нашої молоді, що кінчить високі школи, а теж і що
раз більше професіоналістів. Яка то була б радість, коли б 
вони були досі купили, наприклад, хоч стільки примірників 
Історії України проф. Кларенса Манінга, скільки та книжка 
дістала рецензій по американських газетах і журналах. . . 
Тільки подумати: Бувало годі було діждатись одної рецензії, 
а нині є їх сотки! 

Не забуваймо теж і на це, що на всіх міжнародних зїздах 
бувають представники різних країн, що звичайно володіють 
англійською мовою. Чи не дати б й їм одну чи другу книж
ку про Україну, написану добрим автором і видану добрим 
американським видавництвом? 

Що вміють вдуматися в дале
косяжні можливості з приводо
ві дно'в.-.ення історичних різ
ниць між півднем і. північчю, 
трапляється нагода до праці 
для прнспішення вирівняння 
цих різниць. Коли б Генрі Во
лос не попав був під диктату
ру комуністів, він міг би відо-
грати важливу ролю у цьому 
процесі, а так він тільки при
чинився до загострення, від
носин, які вимагають для сво 
го наладнания основного їх 
розуміння й довгого часу. Пре
зидент Труман, обстоюючи як 
пристало на поступову люди
ну, зрівнання громадянських 
прав у південних стейтах, ви
кликав серед великого числа 
людей на півдні такий силь
ний спротив проти себе, що 
довів там до одвертого розко
лу в Демократичній партії. 
Мешканці північних стейтів не 
дуже дбають, щоб запізнатися 
з проблемами південних стей
тів. Тільки під час виборчої 

мих панів, у яких вони були 
невільниками. Не треба вели
кої фантазії, щоб доспівати 
собі цю сумну пісню до кінця. 

На місце невільників настав 
стан пів-невільннків, я к и й 
прийшов природно. Бувші не,-
вільники брали в аренду поле 
від панів-землевласннків на різ-
породних умовинах. З часом 
повстали там/ два.тиші земель
ної ареядиГ одна, звана „шер 
краперс", друга „шер тенантс". 
Одна й друга подібна'до себе, 
а різниться тільки економіч
ним багатством чи може ступ
нем бідноти. „Шер тенант" від-
наймає від власника землі я-
кусь частку поля, яку звичай
но звуть „40 акрів і один ста
левий мул". Це тому, що один 
"трактор-плуг вистарчає тепер 
на обрібку 40 акрів землі, а 
такни простір, у засаді був ко
лись, вистачадьний для про
житку пересічної родини був
шого невільнка. 

„Шер тенант" це арендар 
землі, який має своє знаряддя 
і потрібні тяглові звірята. Об
робивши землю, .він ділиться 
збором (,крап") з власником 
на підставі умови, віддаючи 
власникові одну четвертину 
збору — коли це продукція 
бавовни, а одну третину збору 
— коли це продукція збіжжя. 

„Шер крапер" це арендар 
землі, який не має своїх тяг-

зрівнання громадянських прав 
чорних і білих людей, він му
сить попасти в спір з білими 
людьми, які ка,жуть, що на
ладнаний відносин на півдні 
потребує більше часу ніж це 
видається людям необізнаним 
з південними відносинами. 

Президент Рузвелт умів пли-
ватн на поверхні, бо знав, як 
відсувати на дальший час на
зріваючий зудар. Повоєнні від
носини поставили рубом спра
ву зрівнання громадянських 
прав між білими й чорними і 
це поставило президента Тру-
,мана в важке положення. Пе
редвиборчий час тільки при
чинився до загострення непо-, 
розумінь і не є виключене, що 
конгрес буде покликаний до 
поновного вирішення цього 
історичного питання. Майбут
ній президент Злучених Дер
жав матиме отже на руках 
внутрішнє питання, яке у своїх 
труднощах буде дорівнювати 
неодному важкому закордон
ному питанню. 

„Коли накажуть, то буду 
акушером", — казали послуш-
ні „чиновники" царської імпе
рії: їм було однаково, як, де, 
коли і.яке завдання їм дасть 
царська влада. Аби наказі 

До цього типу щирих служ
бовців — „дядьків отечества 
чужого" належить Дмитро Ма
нільський, тепер міністер „са
мостійної советської України". 
Цей панок має від Москви до
ручення „репрезентувати Укра
їну" за кордоном, на конфе
ренціях Об'єднаних Держав. 
Тому, що Москва вже не впер
ше висуває "Мануїльського як 
шахову фігуру в політичній 
грі, треба знати, що це за осо
ба і чого від цього .добродія" 
можна ще .сподіватися. 

Дмитро Манільський роду 
українського, з Поділля, Знає 
добре українську мову, але у-
живае української мови тільки 
тоді, коли мусить. В цім він 
кардинально відрізняється від 
М. £крипника чи інших кому-
ністів-укра'щськнх, що хотіли 
українську мову поставити на
рівні з російською. У Мануїль
ського нема навіть цього „мов
ного патріотизму"! 

Від перших днів своєї полі
тичної діялности Мануїль-
ський належав до російської 
большевицької групи. До ре
волюції 1917 року він перебу
вав за кордоном,'стояв близь
ко до Леніна. Само собою, був 
він запеклим ворогом неза-
лежности України. 1918 року 
Мануїльський був заступником 
голови російської советської 
делегації в Києві для мирових 
переговорів з Україною (голо
вою російскої делегації був' X. 
Раковський). Завданням цієї 
делегації було затягати пере
говори як найдалі, бо больше-
вицька Москва мала плян: так 
чи інакше захопити Україну в 
свої руки., Тодішня ..німецька 
окупація на Україні грала на 
руку плинам російських кому
ністів: німці прямували до від
новлення ' „єдиної неділимої 
Росії" з Україною, як її части
ною. Російська шляхта, яка за 
влади гетьмана Скоропадсько
го підняла голову своїми, реак
ційними утисками широких 
мас українського селянства 
тільки помагала успіхові боль
шевицької пропаганди, що о 

ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА УКРАЇН
СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮ
ЗУ, ТО НЕ ВИСІ АРЧИТЬ НА
ЛЕЖАТИ САМОМУ ДО СО
ЮЗУ. БО ДО ЧЛЕНСЬКИХ 
ОБОВЯЗКІВ С В І Д О М О Г О 
ЧЛЕНА НАЛЕЖИТЬ ТАКОЖ 
ОБОВЯЗОК ЗАПИСАТИ ДО 
СОЮЗУ ШЛУ СВОЮ РОДИ
НУ, СВОЇХ ПРИЯТЕЛІВ ТА 

БЛИЗЬКИХ ЗНАЙОМИХ. 

роду велике невдоволення, ЩО 
привело до масових повстань. 
В осени 1919 р.'мбековські ко
муністи мусіли в&отупати з У-
країни. Це був час, коли навіть 
Ленін сказав: ^,Нехай краще 
буде на Україні-добра"демо
кратична республіка ніж пога
на Советська". • 

Проте в грудні 1919 р. Мос
ква створила свій „революцій
ний комітет України", до яко
го окрім Петровського і' За-
тонського, належав теж і Ма
нуїльський. Коли 1920 р. був 
відновлений „уряд Советської 
України" то до нього належав 
і Мануїльський. Теж і 1920 р. 
на Україні не припинялися 
повстання проти' большевиць
кої окупації ТОДІ в комуніс
тичних) головах виріс чортівсь-
кий плян: покорити Україну 
голодом. Це може ствердити 
документально „Збірник спра-
воздань уряду'УССР за 1920 
рік (вийшов 1921 p.). Він міс
тить статтю Мануїльського 
(мовою російською), у якій 
Мануїльський хвалить голод, 
як засіб колективізації селян
ського господарства.- — По 
всій Україні шириться хвиля 
колективізації, — писав Ману
їльський. Причиною цього — 
голод. Коли б ііе голод, то ко
лективізація не мала б успіху... 
Таке написав '.Мануїльський. 
Москва, за його'рецептом, ви-
цорила половину людности пів
денної України 1921/22 року. 
Це саме повторено на всій У-
країні; 932/33. р, 

Винахідник цього „геніяль-
ного лляну, Дміггро Мануїль
ський, перейшов' на службу в 
Комінтерні й був. деякий час 
головою ,ціеї організації. Ста
лін для зміцнення' своєї влади, 
почав чистку між комуністами, 
особливо між старими боль-
ш.евикамк., Mf Й'̂ е всі,ста^і То
вариші Мануїльського 'загинув 
ли здою'смертір у в'язницях та" 
на засланнях' Але Мануїль
ський удержався на поверхні. 
Він має „нюх" і добре зорієн
тувався, з ким,йому йти, щоб 
не було біди для Його дорого
цінної особи,. tC ^начальство" 
(Сталін) жалує ^вірного мало
роса". *. ; 

1946 року Москві треба бу
ло збільшити свої голоси в Об'
єднаних Держава*. Тому нака-

біцяла українському народові зано вважати Сов'етську Укра 
землю. Як гетьман Скоропад-, ї”У з а „незалежну державу", 
ський проголосив 14. листова-'МанУ їльського призначено - з 
да 19І8 р. федерацію з Росією, j Москви на посаду міністра за-
а Директорія Української На-1 кордонних справ Советської 
родньої Республіки підняла 
революційне повстання, то в 
цей час Москва почала свій 
наступ на Україну. Одним із 
активних учасників , цього по
ходу Москви на Україну був і 
Дмитро Мануїльський. 

Безоглядний визиск України 
большевнцькою Москвою ви
кликав серед українського на-

Поросятка, курята і „кай
мак" (сметана) скоро зникли 
зі стола, а за вином економ 
пішов уже щось третій раз. 
Оповідання з господарства пе
рейшло на політику, що в 
цих сторонах конечне. 

Мілян на другий день від
відав старі батьківські ниви, а 
пополуднє пішов на толоку, 
де цигани вигравали „коло". 
При цьому неодна дівчина, за
тужила, щоб то нона була 
цією щасливою, яку вибере 
собі багатий і гарний Мілян. 
Та Мілянові щось таке й на 
думку не приходило: Побала
кав, засміявся, пожартував із 
к о ж н о ю дівчиною, одначе 
щось поважнішого і не думав. 

Шукав щось іншою, а досі 
не нав щастя стрінути цієї, я-

ку міг би 
чи найде. 

— Остану дома 
днів, і відїду! — сказав собі в 
неділю, одначе боявся приз
нати батькові, бо знав, що 
батько не схоче пустити йо
го. Старий батько при кожній 
нагоді старався звернути ба
лачку.на те, що Мілян перебе
ре господарку, та син усе хит
ро викручувався від таких ба
лачок. Постановив остати тут 
іще кілька днів, а потім від-
їхатив в світ. Та ж він іще мо
лодий, а світ із своїми приєм
ностями такий гарний! 

Мілян осідлав коня, хотів 
переїхатися по околиці, якої 
може знову довго не бачити
ме. Завернув до Остручиної 
оселі, що була кілька годин 

відси. 
Серед думок і не завважав, 

що зробив уже кілька миль. 
Нараз захотів пити, а кінь йо
го став нараз неспокійний. Не 
бачив довкола ніодної хати, 
тому пустився до потока 
між вільшиною. Тамошні по
токи шумлять і чути їх дале 
ко, бо вода в них бистра. Зі 

ще кілька, скочив із коня, зняв шороко 
крисий американський капе 
люх і пив жадібно хрустальну 
воду разом із конем. * 

Може шум води винен був, 
що не глянув на протилежний 
беріг. Там сиділа дівчина з 
розпущеним волоссям і без-
радно розглядалася. Не знала, 
як дістатися на другий бік, 
щоб не замочити суконки. 

Мілян хотів саме їхати далі, 
як нараз побачив дівчину. В 
першій хвилині пристанув наче 
прикований, не міг рушитися. 
Хто це?'Це не тутешня дівчи
на, та й виглядає зовсім інак
ше ніж селянські дівчата. 

Здогадався, що дівчина ра-

бік і кількома скоками опи
нився перед нею, хоч високі 
чоботи були повні води. І ось 
стояв перед нею, та не міг про
мовити ні словечка, він, що 
жив стільки літ у Празі та Від
ні. 

Дивилася на нього несміло, 
а зачервонілася наче рожа, не 
знала, що її робити. Нараз Мі
лян не кажучи ні словечка, 
схопив її в поясі та бродив із 
нею потоком. Заки отямилася, 
були на другому боці, де її* по
ставив на землі. 

— Міляне, —г докоряв сам 
собі в душі — що з тобою, що 
стоїш тут, начеб ти не вмів 
порахувати до пятьох? — І са
ме, як хотів видушити зі себе 
якесь слово, почув дзвінкий 
голос: 

— Гарненько, вам дякую, мо
лодий пане! — і наче ланя 
пропала дівчина відсіля. 

Мілян дивився за нею, чуду-
завсяі своїй несміливости. Кінь, 
мудре створіння підбіг із ліса 
й торкнувся свого пана голо-

джати. 
Цього дня годі було гово

рити з Міляном. Мав лише од
но на думці, розвідатися, що 
це за дівчина, що зробила на 
нього таке вражіння. Так, та 
кої він шукав. Вона мусить бу
ти моя! — сказв до себе. 

Даниця сушила собі голову, 
хто то може бути, як її Мілян 
спитався, чи не знає такої-то й 
такої дівчини. 

— То певно буде дочка ліс
ничого з Остружини. То напев
но буде вона. В усій околиці 
нема подібної дівчини. — Та, 
Міляне, де ти .кидаєш очима, 
то має бути наша господиня? 
Та ж вона нічого не робить, 
лише щось малює по лісах. 

— Ти того зовсім не розумі
єш! — сказав Мілян і ще цьо
го ж дня сказав батькові, що 
останеться дома та не поїде в 
світ. 

Батько був радий з того, що 
синові вже не в голові це по
дорожування. Одначе й на, дум
ку не приходило йому, що до. 

да би передістатися на другий І вою? на знак, що пора відїз-|цієї зміни причинилася молода 

дівчина, одинока дочка лісни
чого. 

Ца другий день вибрався 
Мілян на звіди, а кінь наче вга
дував думки пана, трухцем біг 
до місця, де вчора його пан 
стрінувся з дівчиною. Чекай 
біля потока даремне майже 
дві години та не знав, Як би 
то дістатися до цієї, що наче 
магнес притягала його. Не 
знав теж, де лісннчівка. Нараз 
із того місця, куди вчора вті
кала, озвався срібний, дзвін
кий голос пісні: 

„Сунце жарко несіяш, 
Не сіяш єднако..." 

(Гаряче сонце, не сяєш, не 
сяєш однаково.). 

Мілян знав, що то ніхто ін
ший не співає, лише ця невідо
ма дівчина. Сів на коня та пу
стився в напрямі, відкн- дохо,-
див голос. Одначе скоро мусів 
злізти з коня- та продиратися 
крізь гущавину, відки чути бу
ло голос^ а кінь промощував 
собі дорогу за ним. 

На галяві перед ліеннчівкою 
побачив цю, через яку й не міг 

України. Вдячний „самоотвер-
женннй малорос'^ Дмитро Ма
нуїльський, ,Істараеться". Йін 
не обороняє в Об'єднаних 
Державах інтересів України, 
поневоленої Москвою. Він бе
реться „визволити" інші нації, 
наприклад мешканців острова 
Яви і т. і. 
' Треба мати .„м,ідяце чоло", 
щоб виступати з такими дома
ганнями, перед культурним сві
том! 

Український ,народ не мав, 
не має і не може мати нічого, 
спільного з Мануїльськими! В 
Парижі на конференції Об'єд
наних Держав. Мануїльський 
репрезентує тільки- Москву. У-
країнський народ за діяльність 
Мануїльського не несе ніякої 
відповідальносте-бо він його 
ніколи не репрезентував і не 
репрезентує. В. О. 

• • 

спати. Кормила два молоді сер-
нятка та співала'.прн цьому. І 
як і першим разом не міг ру
шитися з місця .̂як* побачив її. 
Сернята'запримітили небезпе
ку, бо зачули кроки коня по 
шелестячому листю та втікли 
в напрямі ліснияяжн. 

Дівчина не розуміла, чому 
сернятка втікл^*"*а розгляде-* 
лася* даремно. Не побачила ні
кого, бо Мілян іао-конем скрнв-
ся був за великим дубом. Да
ремне кликала сполошені сер- . 
нятка, вони не верталися. 

(Дальше буде). 

• 
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Боротьба з упередженням 
серед дітей 

.Пятьлітній. нісерський хлоп* 
чик знає, що^він не може гра
ти з групою- білих хлопців. 
Маленька жидівська дівчинка, 
школярка першої кляси, заяв
ляє, що вона ходить до жидів
ської школи, бо. мусить навчи-
тися „говорити ліо жидівськи" 
і бути серед своїх одновірців. 
Протестантський хлопчина чва
ниться, ідо він ,ходить до „а-
мериканської" церкви, а не до 
католицької. ., 

Це є дійсну випадки, тільки 
три серед багатьох цодібних 
випадків, недавно досліджених 
у Филаделфії. Вони ясно вка
зують на те, "що вже діти в 5— 
6 років знають про різні ра
сові та релігійні групи того 
суспільства, серед якого жи
вуть. Навіть, більше — вони 
вже витворили собі певні по
няття, що одні групи € .доб
рими", а другі.'„злими". 

Згадані випадки були дослі
джені филаделфійською орга
нізацією, що займається діть
ми молодого'% віку. Ця органі
зація започаткована року 1945 
лід проводом пані Гелен Тре-
rep, директорки Бюра Між-
культурної Освіти та Маріан 
Радке, яка працювала у відлі

ку . :й. Треба, щоби вони 
зрозуміли, чому діти так швид
ко підхоплюють думки і по
гляди родичів. Мала дитина є 
цілком під впливом своїх ро
дичів, а крім того дитина лю
бить наслідувати і старається 
здобути признання й похвалу 
від родичів. Діти стараються 
наслідувати своїх родичів у 
всьому, починаючи від мови, 
поведінки аж до упереджень. 

Але піддаються діти також і 
іншим впливам поза домом, 
впливам оточення. Вони помі
чають більше, ніж то припус
кають старші. Вони помічають, 
що нігри, жиди, чи люди, що 
говорять інщнми мовами, жи
вуть в інших частинах міста, 
відвідують інші церкви, не 
приходять до їх родичів. Во
ни починають пізнавати, що 
та група, те оточення, де вони 
народилися, до якого нале
жать, має упередження до ін
ших груп. 

Прикро, коли діти почина
ють утворювати упередження 
до других дітей, що згодом 
мають бути їх сусідами, спів--! 
громадянами в дорослім віці. 
Це трагедія, коли пятьлітна 

Громадські збори в справі 
допомогової акції 

ПОВІДОМЛЕННЯ 3. У. А. Д. КОМІТЕТУ. 

Дя всебічного познайомлен
ий американська-українського 
громадянства з теперішнім 
станом, потребами і вигляда
ми нашої допомогової акції 
для українських скитальників 
в Европі, голвно у зв'язку з 
поступовим здійснюванням но
вого іміграційного закону про 
допущення 205,000 європейсь
ких воєнних втікачів та пере
міщених осіб до цеї країни, 
ЗУАДКомітет рішив відбути 
масові громадські віча в поо
диноких українських центрах. 
Ці громадські збори відбу
дуться в таких місцевостях і в 
такому часі: 

КЛІВЛЕНД — 10 і 11 жовтня 
НЮ ЯОРК І ОКОЛИЦЯ — 

17 жовтня 
БОСТОН, ПРОВІДЕНС І О-

КОЛИЦЯ — 24 жовтня 
ШІКАГО — 6. листопада 
ДІТРОИТ — 7. листопада 
ПИТСБУРҐ І ОКОЛИЦЯ — 

14. листопада 
СКРЕНТОН — 21. листопада 
ФИЛАДЕЛФ1Я, БАЛТИМОР 

г ОКОЛИЦІ — кожної неділі 
дитина усвідомлює,, що над „ о а ж а н н я ,-ро„ад. 
нею можуть знущатися, її мо-] 
жуть лаяти і навіть бити тіль-

лі наукового дослідження ру
ху населення np\i масачусетсь-
кім технолоґиЧНім інституті І ки тому, що вона є жидом, ка-
Брали участь в тій праці та- толиком, нігром, чи сином чу-
кож фнладелфійські народні жинця. 
школи та інші бсвітні устано- Филаделфійська група, що 
ви. Переведеці студи мали да- провадила дослідження пове-
ти відповіді на такі питання: дінки дітей, 'зайялась пнтан-

На всіх цих зборах висту
пить та дасть всі потрібні ви
яснення представник ЗУАДКо-
мітету. Подробиці щодо місця 
і часу зборів повинні встано
вити самі поодинокі громади і 
їх Комітети та відповідно 

які упередження мають малі ням, що робити, як боротися спРавУ розголосити, як теж 
діти і що робити, аби їх по- з упередженнями. Оскільки ді- порозумітися в цій справі з 
збутися? Досліджували 400 ді- ти вже з малого вдку зачепле- канцелярією ЗУАДКомітету. 
тей — нігерськіІх, білих та ні упередженнями, дослідники' Звертається увагу на пеку-
приналежяих до східних наро- домагаються, аби навчання про чість і наглядність цілої нашої 
дів, католиків*;жидів, протес- різні групи починати з діть- допомогової акції, від якої до-
тантів, італійців^ дітей з іншо- ми зразу, як тільки! вони вступ- слівно може залежати рятунок 
го походження,' 'з країн серед- лять до школи, аби вчителі або загибіль десяток тисяч 

старалися показати дітям, що наших рідних братів і сестер 
кожда дільниця складається, з на скнтанні в Европі. Власне 
різних-груп* 4м^:'Труш^маюті»^Т^«Р»; якьздійснюетвся новий 
В СОбІ РІЗНИХ.ДЮДЄЙ, ЩО,КОЖг *•— 
ду особу треба шанувати і ці-

неза-

іміграційний закон до цеї кра
їни, ми мусимо зібрати всі на
ші сили, щоби цей закон ви
користати для добра українсь-
ських скитальників. Крім по
трібних щонайменше 15,000 
посвідчень про мешкання і 
працю для родин нових укра
їнських Емігрантів до Америки, 
потрібно теж великих фондів, 
щоби могти дальше вести у-

спішно переселенчу акцію та 
запевнити бодай найконечні-
шу допомогу! тим, що з нового 
закону не зможуть скориста-
ти. Все це повинні мати на у-
вазі організатори зборів в по
одиноких громадах, як теж 
весь наш широкий громад
ський загал. Тільки спільними 
і збільшеними зусиллями ми 
зможемо врятувати масу цих 
знедолених наших братів і се
стер, що вже довгі роки кара
ються по таборах переміще
них осіб в західній Европі. їх
ня доля тепер в наших руках. 

Злучений Український 
Американський ДопомоговнЙ 

Комітет. 

5Є 

= 

Оборонець світової свободи 
Призначення сенатором Дж. 

Говардом МекГретом, що є 
головою Краевого Комітету, 
сенатора Теодора Франсис Ґрі-
на, з Род АЙленд, головою від
ділу національностей при пар
тійній організації, викликало 

справах закордонних відно 
син. 
Він був головним пролагато 
ром заяви в політичній плят-
формі Демократинчої Партії, 
1948 року, про поміч народам 
країн, поневолених Росією. 

Як близький приятель і у-
чень президента Вилсона, се
натор Ґрін був вже давно 
прихильником ггр и мусового 
недопущення війни шляхом 
міжнародного договору. Він 
підтримував звязки з закор
доном частими поїздками по
за межі країни. Він часто го
ворив зі звичайними людьми 
закордоном, сам бачив в яких 
умовах вони живуть, чого 
сподіваються. 

мьої Евроди^ Англійців; uioTv; 
ландців, ірляндців. Вчителі бу
ди відповідно4' ;ііідгсИговленХ 
щоб спостерігати та •записува
ти поведінку дітей під час 
гри, забави, \к бійки. Слідку-] нити як особу, окрему 
вати, як діти 'знайомляться лежно від групи 
між собою, йк' приязно став
ляться до одних; а *уннасають 
інших; слідкували і під час на
уки і під час розваги. Ті самі 
вчителі вели розмови з роди
чами, щоби пізнати домашні 
умови життя дітей. 

Ніхто не приходить на світ 
з упередженням^!. Але де. ма
лі діти набирають поняття про 
те, що одні групи людей € 
„добрі", а друИ „злі"? Почас
ти вдома. Родячі самі знають, 
що діти дуЖе'часто підхоп
люють такі речі", про які не 
повинні б знати. З одного — 
двох поглядів',^з натяків, яко
гось руху чи з підслуханої роз
мови діти пізнають, як їх ро
дичі ставляться До тих чи ін
ших своїх сусґдів. В той спо
сіб родичі, часто навіть несві
домо, підказують дітям, що 
нігрів треба уникати, або ди
витись на них", як на нижчу 
породу людей,- 'що жидам, чи* 
католикам, не треба довіряти. 
1 Для боротьби з упереджен
нями, є дуже важко, щоби ро
дичі усвідомили,' який великий 
вплив вони мають на поведін-

цею, мають іншу професію. 
Дослідження филаделфійсь-

Спроби такого виховання кої організації вказують на те, 
дали добрі наслідки, Навчай- з яким зацікавленням діти 
ня не обмежувалося тільки приглядаються до всього, 
школою. Для того, аби розби- відбувається довкола них. 
ти поняття, що нігри „бруд-,свідомого впливу старших, ді-
ні" та що вони „вбивають лю- ти витворюють \ передження з 
дей'\ дітей знайомили з по- того, шо вони бачуть, чують, 
важними громадянами нігра- відчувають спочатку в своїм 
ми; відвідували діти чисті при- домі, а потім в школі, на ву-
вабливі доми нігерських po-'-™m, серед свого оточення. 
дин. З тою ж метою запроше-іТому дуже вфкним є, аби не 
но до школи католицьку мо-: тільки школи, але і родичі ро-
нахиню, яка грала з дітьми та били все що можуть, щоб о-
пояснювала значіння свого ре-|хороняти дітей від упереджень 

Сенатор Теодор Франсис Ґрін, 
голова відділу національнос
тей при Демократичнім Кра-

євім Комітеті. ' 

широке одобрення,серед аме
риканців чужцнещЖого,і.ррду, 

Заявляючи' про- призначення 
сенатора Гріна та про* 'Його 
згоду, Дж. Г. Ме;кГрет під
креслив, що голова відділу 
національностей буде накрес-

УРЯД В ПЕРУ ЗДАВИВ ДВІ 
ДАЛЬШІ РЕБЕЛІЇ. 

Ліма, столиця Перу. - - У 
двох далеко від себе віддале

них околицях вибухли нові 
і збройні заворушення, одначе 
військо, лояльне до уряду, їх 
здавило. Одна ребелія вибухла 
на півдні в місті Ареквіпа, а 
друга на півночі, в місті Пара-
монга. В обох містах ребелян-
ти пробували здобути казар
ми^ •однач,е' 4М, щ ^е здалося. 
Уряд звалює вину, за ці ребелії 
на партію Апра, яка почала 
заворушення в Каляо, коло Лі-

H l l l l i m i l H t t n i ^ H H H l l l l H l l t l f l t H 

ПОШИРЮЙМО 
правду про Україну 

Найкращим засобом поширювання це! 
правди є добрі книжки, написані знавцями, 
людьми науки, знаменитими письменниками 
чи журналістами. Про такі книжки, написані 
англійською мовою, подбав Український На
родний Союз. Вони повинні знайтись у кож
ній нашій'хаті, бо вони є для наших тут ро
джених дітей. Вони повинні дістатись до аме
риканських бібліотек, до рук визначних аме
риканських діячів.. 

1) A HISTORY OF UKRAINE, 
by Michael HrushevHky, published by the Yale Uni
versity Ргеяв ....„ $4-00 

2) THE STORY OF THE UKRAINE^ 
by Clarence A. Manning, published by the Philoso
phical Library, New York $3.75 

S) THE UKRAINE: A SUBMERGED NATION, 
by William Henry Chamberiin, pnbllshed by the 
Macmlllan Company, New York $1.7fl 

4) BOHDAN, HETMAN OF UKRAINE, 
by George Vernadsky, published by the Yale Un-
veralty Press . , 2.50 

6) UKRAINIAN LITERATURE, 
Studies of the leading authors, by Prof. Clarence 
A. Manning $1M 

в) TARAS SHEVCHENKO, POET OF UKRAINE, 
by Clarence A. Manning . . 2.50 

Замовте собі негайно всі ці книжки разом 
або поодинці, а замовлення враз з1 належиті-
стю шліть на таку адресу: 

SV0B0DA 
Р. О. BOX 340 JERSEY CITY S, N. J. 

Замовлення з Канади треба платити аме
риканською валютою. 

tXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXX, 

що 
Без 

ми. Після здавлення револьти 
лювати для Демократичної] в країні запанував мир, каже 
Партії курс в цій важній 
ляпці, бо він має досвід та 
розумну оцінку в питанні, як 
помогти вільним народам за
лишитися вільними". 

Сенатор Ґрін має за собою 
довголітню підготовку до та
кого важного завдання, на 
яке тепер призначений. Висо
ку освіту здобув закордоном, 
де був студентом і професо
ром. Його добре ознайомпсн-

Ді-,УРЯД-

лігійного убрання. Вона була 
для деяких дітей першою „ка
толичкою", з якою вони осо
бисто пізналися. 

Оскільки діти часто гово
рять про жидів як про торгов
ців, вчителі повели їх до різ
них поважних крамниць. Там 
діти побачили, що не всі тор
говці є жидами і не всі жиди 
торговцями. При тім пізнали, 
що чимало жидів мають за со
бою добру славу порядних,|; 
чесних купців. Відвідавши в 
своїй сйсолиці зубного лікаря 
жида діти пізнали, що чимало 
жидів займаються іншою пра-

та розвивати в них почуття і ня з закордонними справами, 
порозуміння та доброї волі до 
всіх груп. 

Загальна Рада. 

особливо європейськими, по
значилося, на його праці, як 
члена сенатського комітету в 

і і 

' 

а х зп= зсп =зз=: =яз= 3 = -апег =сс 

УВАГА! * WO ЙОРИ, Н. Й,! т 
ДЛЯ ДОПОМОГИ ПРИ МАСОВІМ ПЕРЕСЕЛЕННІ 

31 СКИТАЛЬЩИНИ ДО АМЕРИКИ 
*'х" : відбудеться : 

доРАд'чв В І Ч Е в ню ЙОРКН 

В НЕДІЛЮ, 17. ЖОВТНЯ (OCTOBER 17,1948) 
в годин) 2. зполудня 

АВДИТОРП СВ. ЮР^Я, 217-219 ІСТ 6-та ВУЛ. 
Говорити, будуть промовці з 3. "У. А. Допомогового 

Комітету й Переселенчого Осередка. 
Громадянки й Громадяни: Зрозумійте критичне 

положення (Питальників і потребу наглої допомоги 
в їхнім переселенні; Приходіть самі і кличте інших 
з собою'.-Виявіть однодушну поставу в обличчі смер
тельної загрози десяткам тисячів наших братів і се
стер. _ 

. ' Обеднаний Комітет міста Ню Иорку. 
У!яг JB»:,'-4-M- аос 

г> 
•але а с зсе 

ОБ'ЄДНАНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА НЮ ИОРКУ 

подає до відома всім українським організаціям Ню Иорку 
і околиць, що на загальних зборах представників цих орга
нізацій, які відбулися в дні 1-го жовтня б. p., рішено взяти 

якнайчисленішу участь в українській 

МАНІФЕСТАЦІЇ, 
: що відбудеться :-

В НЮАРКУ, В ДНІ 10-го ЖОВТНЯ, В ГОД. 12:30 
В MOCK ТЕАТРІ. 

Поодинокі організації повинні взяти організовану участь 
з прапорами. Для у.іекшення перевозу прапорів до Нюарку 
і опісля назад до Ию йорку, є замовлений окремий автобус, 
що дожидатиме біля Дому Ветеранів при 33 Іст 7-ма ВУЛИЦЯ 
в Ню йорку від год. 10 до 11:30 рано. Поворот до Ню Йорку 
після Маніфестації відбудеться тим же автобусом. 

Закликається ввесь зорганізований американською країнський загал 
місі Ню Порку та околиць 'взяти масову учасіь в цін .Маніфестації тл 
засвідчити тим нашу повну піддержку тнперішній закордонній політиці 
нашого, уряду, як теж заманіфестуватц нашу піддержу українській ви
звольній боротьбі проти советською тоталітарного вороі.і людства. 
и а і ч и и в — Ш 9 и и и і ш ш м ч і и и и я и ч в м в і » ч 

УВАГАі j g r НЮ (ШРК І ОКОЩЯ! * щ ШЧ 
СТАРАННЯМ КОМІТЕТУ ПОМОЧІ УКРАЇНСЬКИМ 

СТУДЕНТАМ В ЕВРОПІ 
v : •::-—: відбудеться : :: : 

В СУШУ, 23, ЖОВТНЯ (OCTOBER 23, 194В) 
В STUYUESfiNT CASINO 

• UO Second AVe., Between 8tb A Sth St*. New York. 
Початок 8. ГОДІГ веч«рой; Вступ $1.50 (вкл. з подат.)-

Знаменита .оркехтра! Смачні перекуски! 
Увесь дох̂ д призначений на поміч студентам в Європі 

ТИКЕТИ можна вже тепер набути в таких місцях: Art Mocb, 181 — 
2nd Ave.; Nan ВехдаГ, 181 Ave. At GalicUn Вваалг. 103 Ave. A) 
SuriOM, 11 E. 7th Si.і Ukr. Cooperative, 7в E. 7lh St. 

УВАГА! Ф Щ Е Л Ф І Я І ОКОЛИЦІ! УВАГА! 
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА їм. ІВАНА ФРАНКА, 

відділ 83 Українського Народного Союзу 
:——: : ' уряджаться : :: ; 

^ СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ # , 
В ЧЕСТЬ ІВАНА* ФРАНКА 

В НЕДІЛЮ, 17. ЖОВТНЯ (OCTOBER 17, 194В) 
В ГАДИ ТОВ. У. А. ГОРОЖАН, 849 Н. ФРЕНКЛИН УЛ. 

Початок у годині 7-мій ввечір. 
В програмі концерту беруть участь найкращі здібні сили. 

Українці н українки, вшануймо память нашого пись
менника' Івана Франка. Ваша ириявніеть пожадана. 

Злучені Українські Американські Організації 
НЮАРКУ, н. дж. і околиці 

———: влаштовують : Р 

ШШГ В Е Л И К У М А С О В У "ВД 

МАНІФЕСТАЦІЮ 
в MOSQUE THEATRE. 1020 Broad Street 

NEWARK. N. J. 

Sunday, October 10, 1948 
Театр отворений в годині 12:30 пополудні. — Вступ вільний! 

Початок промов в годині 1:30 пополудні точно. 

Промовці Маніфестації: VINCENT J. MURPHY. Mayor of Newark; ALEXANDER H. 
SMITH, U. S. Senator; ROBERT C HENORICKSON. State Treasurer; WILLIAM G 
HETHER1NGTON. Foreign Correspondent. Newark Evening New*; СТЕПАН ШУМЕЙКО, 
предсГ Українського Конгресового Комітету; ДМИТРО АНДРІЄВСЬКИИ, представник 
Української Центральної Ради в Европі; ІГНАТ БІЛИНСЬКИЛ, голова О. О. Ч. С. У.; 

Д-р ІВАН А. ЯРМОЧЕНКО, предс. Білоруської Центральної Ради. 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ І ГРОМАЯЯНКИ: 

Нюарку, Елизабет, Перт Амбою, Картерет, Ню Бронзвик, Трентону, Пасайку, 
Петерсону, Плейнфілд, Нової України, Ви пани, Джерзі Ситі, Байону, та vcix інших 
Громад стейту Ню Джерзі! ЗаманіфестуЙио усі як один наше бажання стати в обо
роні дійсно демокартичиої Незалежної Соборної Держави для Українського Народу. 

Заманіфестуимо, що наша прибрана і рідна батьківщина Америка, яка є сим
волом свободи для цілого світу, ніколи не опустить евйого прапору перед кому
ністичним жорстоким диктатором імперіалістичної Москви та її агентури Комін-
форму, що змагає до поневолення світу і всіх вільних народів, та до запроваджен
ня рабства диктатури і невільництва. 

Ця Маніфестація має бути найбільшим організованим виступом в обороні 
солідарності! політичного становища Америки та її змаганні, і допомоги в бороть
бі за свободу для всіх народів поневоленого світу. • 

Памятаймо, ию це буде вияв нашого цоднву і. пошани до геройського і мно-
гострадального українського народу та організованої сили, Української Повстанчої 
Армії, яка є одинокою вірою і надією на краще завтра, впарі з надією на Бога 
у визволенні українського народу 3wкомуністичної неволі. 

Громадяни і Громадянки! Не засоромте свойого українського імені перед ви
значними американськими бесідниками. Три і пів тисячі місць в залі MOSQUE THEATRE 
МУСЯТЬ бути заповнені! Всі організації повинні прийти зі своїми прапорами. Дока
жімо тим, що ми усі разом є гідними громадянами Америки, гідними людьми ста
ти в обороні поневоленого українського народу. 

Хай живе свободолюбна Америка! 
Хай живе боротьба Українського Народу за своє визволення! 

Маніфестаційний Комітет, Нюарк, Н. Дж. 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
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НЮ ИОРК, Н. Й. 
На допомогу студіюючій 

молоді. 

По .-фугій світовій війні 
тисячі українців опинилося на 
еміграції. Між тою еміграцією 
є багато студіюючої молоді. 
Допомогові Комітети відіграли 
велику ролю в несенні помочі 
нашій еміграції в Европі, але 
серед тих усіх зусиль являєть
ся орач окремої помочі для 
української студіюючої мо
лоді. 

Щоии допомогти цій добрій 
справі створено в Ню Гіорку 
Комітет для Допомоги Студі
юючій Українській Молоді в 
ЕврОПІ, 

ську. Над гробом виголосили 
прощальні промови пані Сіді-
ло, теперішня г,олова 5 від. СУ. 
А., ;і п. Бугай подякував за у-
часть. Коли зійшлися на пере
куску до залі Демократичного 
Клубу, там виголсили промо
ви: п. Машталер, пані Козачен
ко і Біловус, а до збірки візвав 
п. Машталер. Зложили: муж 
покійної н. Войтович і швагер 
Шандровськнн по $10; Анаста-
зін Біловус $3; а по $1: П. Ну-
дзол. І'алишнн, Пресович, Сем-
гин. Готра. Крушельницький, 
П. Нунда. А. Пунда, Холевка, 
Булор. Шалиф, Форнсь. Кашу-
ба, Чупка, Кузик, Бугай, Вой
тович, Салавич, Машталер, Гу-
рішня; Шавінська. Масійчук, 

Молодь - - це надія й будуч-Нановський, Гох; решта дріб-
чина кожного народу. Україн- цими датками. Разом $50. — 
СЬКИЙ нарід все оув гордий зі 
своєї молоді, яка відгравала ве
личезну ролю в героїчних у-
країнськнх визвольних змаган
нях. В нинішніх критичних ча
сах студіююча молодь знай
шлася в таких тяжких обста-

Ті гроші призначено на 50-
ТНСЯЧНу кампанію У. Конгресо
вого Комітету. Окремо склали 
т е перед похороном на заклик 
пані Иавлннн Будзол -573 на 
жіночу газету ,.Наше Життя". 
Так ми вшанували незабутню 

винах, як ніколи досі. Тому і діячку нашої громади. Хай 
нам треба помогти українській земля буде пером покійниці. 

Анастазія Біловус. молоді, шоо оодаи частинно! 
сповнити наш обовязок згля-
дом надії української нації. 

На ту ціль Комітет для До- ^Л\Т 3 
помоги Студіюючій Українсь-І в | | | у П а с е й к у Ел„забеті 

неволеними ним народами, а в 
першу чергу над українським 
народом. Тим хочемо дати по
чин до таких Маніфестацій у 
всіх містах Злучених Держав, 
де тільки живуть американські 
громадяни українського похо
дження. 

Присутні на вічах з вдячніс
тю принялн повищі вияснення 
та однозгідно заявили, що 
подбають, щоб кожна громада 
з прапорами товариств і орга
нізацій чисельно взяла участь 
в Маніфестації дня 10. жовтня 
1948 р. Молодь прибуде на Ма
ніфестацію в українських на
родних строях. 

На видатки Маніфестаційно-
го Комітету поодинокі грома
ди зложили: 

Пасеик. гї. дж.: по $5: о. 
Шмонлюк Иосиф, Іван Русин
ко. Семен Цімко, Володимир 
Юрків, Гулька Филип, Олена 
Семенович. Анна Броцка, Анна 
Молодовнч; Д. Фенікаиин $3; 
по $2: П. Ладичка, М. Голуб
ко, А. Лещед М. Лукань, П. і 
Сенишнн, І. Романчук; а по $1: 
М. Припхай, І. Барна, М. Ку-
хар, К. Васнлишин, С. Ключ
ник. С. Мнхайлишин, Д. Вен-| 
грип, II. Фенькевич. М. Філь, { 
Пелагін Боганич, Юлія Воро-
щак, Тетіяна Ковальчик, 1. 

ШУКАЮТЬ с в о ї х 
РІДНИХ 

*;3£>- , •,, , , 
УВАГА: Згодошуючис* на 

Розшук** до ЗХАД-Комітету 
прохається на початку листа 
доконче додати під яким чи
слом а розшуках було надру
коване прізвище особи, яка 
вас, чи яку ви шукаєте. 

За листами Чи дресамв від 
скнтальників прохаємо звер
татись безпосередньо До ЗУА 
ДКомітету, адресу якого по
дано' ари кінці. 

Зголошуючись на розшуки 
не забувайте вложити вашу 
жертву на покрнтг* поштових 
і бюрових видатків та ви ви
трату часу на полагодження 
вашої справи. 

* • • 
ГРУІІА - ЛИСТИ AOt 

НЮАРК І ОКОЛИЦЯ. 
Мудрик. М. Стех, В. Ядлов-
ськни, Л. Кіча, П. Полік. Решта 
дрібними, а Марія Голубко із 

нсрел-;аі!іфесгаці!іі|цх|продажі значків передала су
му $11.25. - Разом в Пасейку 

та Перт Амбою. ; зложено суму $84.75. 
Маніфестаційний Комітет Об-І Елизабет, н. Дж.: по $5: о.! Хирова від Масляних Олекси 

єднаних Організації! і Това; Чаисльськнй Лев, Григорій Ца
ристе міста Нюарку і околиці'лена, Вовчко Михайло, Текля 

кій Молоді влаштовує в субо
ту 23-го жовтня ц. р. Осіяний 
Баль в Станвезант Касино, при 
140 Другій Евені. 

Просимо всіх масовою при-
явністю доказати зрозуміння| провів такі передманіфестацій-| Любас, Дочнч Петро, Теодор 

ні віча: В Пасейку 29. серпня.;Маройка, Анна Кучма, Кіценюк 
Комітет. в Елизабеті 19. вересня, а в' Іван, Теодор Лупак; по $2: 

j Ґалинови М., Ядловський М., 
Данько С, Гнатюк Д., а по 
$1: М. Гульннк, Пованда В., 

16.359 Хомяк Еви з с. Зии-
дранова (Кросно) від Хомяк 
Аннн. 

16.360 Драган Семені і Ю-
лії з с. воля Цегельська, Фо-
люша і (Василя Мусява того 
села (Ясло) від Качута Анни 
з дому.Драґан. 

16.361 Шванек Федя і Анни 
з с. Лісковате (Добромиль) 
від Костйк Марії д. Михайла 
з с. Задвіря (Лісько). 

16.362 Кореиовський Васи-
ляі Івана з с. Строжик (Лісь
ко) від Копровський Мари. 

16.363 Усатенко Василя с. 
Василя з Запоріжжа (Україна) 
від Усатенко Володимира. 

16.364 Масляник Йосифа 
стрийка, Галунка вуйка з м. 

ВІЙСЬКОВА МІСІЯ ЗЛУЧЕ
НИХ ДЕРЖАВ ДО АРГЕН

ТИНИ. 

'Вашингтон, 6V жовтня. — 
Злучені Держави й Аргентина 
підписали сьогодні чотироріч-
ну умову, на підставі якої по
їде до Аргентини американсь
ка; військова місія для допомо
ги в організації збройних сил. 
Ще заки підписано умову, в 
Аргентині перебувала дорадча 
американська морська й повіт
ряна місія. Подібні умови ма
ють бути підписані між Аме
рикою й 13 іншими американ
ськими республиками. 

щнни — відізвіться від Сизен-
ко йосифа. 

16,375 Кревних Хроновнчів 
від Хронович йосифа. 

16,376 До земляків нашої 
Батьківщини (Полтавської о-
круги): відізвіться, поможіть 
нашому горю! Від Карпенко 
Степана. 

16.377 Рідних Кравс, Дуди та 
знакомих з Люба-чева від 
Кравс Володимира. 

16.378 Тітки Розалії з дому 
Яворська від Ільницький Оси
на з с. Ільники (Турка), 

Голоснгись на адресу; 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE 
P. О. Box 1661. miladelpbte 5, Pa, 

цієї важної справи. 

ДІТРОИТ, м и ш . 
Перт Амбой 29. вересня. 

Передманіфестаційні віча в 
повитих місцевостях були 

Великий похорон неструдже- проведені при співучасті і до
пої народної робітниці. 

гЧе можна забути вівтірка 
14. вересня 1948 p., коли то в 
прегарнім ладі відпровадили 
ми на вічний спочинок нестру-
джену нашу народну.робітни
цю, Магдалнну Войтович. Хоч 
це був будний день; маса наро
ду уладнла одномилевий по
хід з похоронної каплиці до 
української катол. церкви Не
порочного Зачаття П. Д. М. 

Прийшли люди попрощати 
покійну, бо всі мали перед о-
чима її невтомну працю. Вона 
була членною численних това
риств, пильно ходила на бого-
служення до своєї церкви в 
Гемтремк. а коли ще існувала 
організація Гетьманців, багато 
цій організації присвячувала 
часу, як теж і сестрицтву Н. 3. 
П. Д. М. Майже завжди була#в 
уряді від. 5. Союзу Українок 
Америки, а останніми роками 
його головою. Завдяки її пра
ці цей відділ в нашій громаді 
є нанмнеленніший. Була член
ною У. Н. С. і Провидіння, а 
теж жіночого політичного Де
мократичного Клубу. Покійна 
мала природний дар бути про
відницею і тому. її слухали, ко
ли йшла напереді до праці. 

Заупокійну Службу в церкві 
відправили оо. Білинський і 
Побуцький і вони виголосили 
чутливі слова прошання. 

Покійна походила з с. Ша-
пова, повіт Підгайці, Західна 
Україна, а до Америки приїхала 
в 1911 р. і осіла в Болтимор. 
там одружилася і перенеслася 
до Дітройту. її смерть оплакує 
муж і троє дітей, яких дбай
ливо вивела в люди. Перед 
кількома місяцями поховала 
сестру у Болтимор, теж знану! 
народну робітницю, Шандров 

помозі Отців парохів та гро
мадських діячів в поодиноких 
місцевостях. 

Від Маиіфестаційиого Комі
тету на вічах реферували спра
ву Маніфестації що відбудеть
ся в Нюарку, дня 10. жовтня 
1948, в Моск-Театрі, голова ко
мітету, п. Мирон Леськів, го
ловний провідник Маніфеста
ції, адвокат Іван Романишин, 
та секретар - комітету, п. В. 
Пришляк. Вони докладно в по
дробицях повідомили грома
дянство про ціль Маніфестації 
та про всі праці, які комітет 
досі виконав для успішного 
проведення Маніфестації. 

На відповідні запити грома
дянства представники Коміте
ту вияснили, що Маніфестацій
ний Комітет не є ніякою полі
тичною групою і ніколи не 
збирався робити ніяким орга
нізаціям перепон у їх праці. Ко
мітет вичував потребу зорга-
нізувування Маніфестації для 
цеї нілі, щоб виказати; що аме- і 
риканські громадяни українсь
кого походження вповні під
держують свій американський 
уряд в його змаганнях завести 
тривкий і справедливий мир у 
світі; що вони нічо спільного 
не мають із групою зрадників 
інтересів Америки і українсько
го народу; та що американські' 
громадяни українського похо-' 
дження протестують ік'ред ці
лим культурним демократнч-j 
ним світом проти знущань чер
воного фашизму над всіми по-; 

М., Генега С, 
— Разом зложе-

Біньковськнй 
Рудніцкий Г. 
но $58. 

Перт Амбой, Н. Дж.: по $2: 
Прус П., Л. Циктор; а по S1: 
Мисик Каролина, Мисак П., Лі 
ма Катерина, Родош Анна, 
Дегун А., Т. Маскол, Г. Лай
ко ш, І. Ямчак, І. Бойко, Сидор 
А., Ліман В., Романець М, Ан
на Скрииець, Макар П., І. Пет-
рунька, Д. Макар, Буднак К., 
Петенко Й., О. Ганусяк, Пав-
ліна Даньків, Г. Савчак, Г. 
Тропенко, С. Гонеймар, Анна 
Сидор, І. Дольнанський. Решта 
дрібними. — Разом зложено 
$30. 

С К Р І П І Т Ь ЛМЕРИКАН)-

СЬКО-УКРАГНСЬКИИ ГОЛОС 

В ОБОРОНІ УКРАЇНИ! ВИ

ШЛІТЬ Н Е Г А Й Н О ВАШУ 

ДОБРОВІЛЬНУ Д О П Л А Т У 

ДО ПЕРЕДПЛАТИ „С В О-

Б О Д И"! 

16,365 Рідних і знакомих з 
с. Полгвці (Чортків) від Ми-
хальчук Богдана с. Івана. 

16,366 Петрищнн Михайла 
з с. Стйряви від Манько Евге-
на.. -

16,367 Волошин Петра с. Іль-
ка з с.иНзговичі-Солтисн (Руд-
ки) вад Рринда Михайла. 
. 16,368. Зармак Федора с. Ва-: 

енля з м. Звягель (Волинь) від 
Бармак Евгена. і 
. 16,369 Асафайло Василя з! 

с. Мнхновець (Турка) від А-{ 
сафаіЦо Оевла. 

16.370 Хома Івана з с. По.-| 
лянн (Добромиль) від Хома 
Осина. 

16.371 Даньо Антона, Ільків 
Михайла з с. Колони ця (Лісь
ко) від Куниьо Ілька. 

16,372. Яблінчук Михайла з 
с. Космач (Надвірна) від Яб
лінчук Василя. 

16,373 До Українців Амери
ки й Канади, що мають добру 
волю та христіянську любов 
до ближного. Я вдова, муж по
мер на роботі в Німеччині, ос
талась з чотирма діточками: 
Юрко 8 літ, три дівчатка: На-
талія 7 л., Олеся 5 л., Оля 3 л. 
Не маю змоги прокормити їх 
та забезпечити від злиднів. 
Хто бажавбн взяти на вихо
вання хоч пару дітей. Пасюк 
Анна. 

16,3̂ 74 До земляків Полтав-

Б Е З П Л А Т Н А П Р О Б А 
на ревматичні болі 

АРТРИТИЧНІ 
Коли Ви ніколи не вживали ліку 
званого ROSSE TABS на оці не
значні мускуларні недомагання й 
болі, злучені з ревматизмом і вал-
псиним жил. або з нервовим за
паленням, то чому не спробувати 
його СЬОГОДНІ на наш кошт. 

Його вживають тисячі людей 
впродовж 25 років. 

БЕЗПЛАТНО ДЛЯ ЧИТАЧІВ 
НАШОЇ ГАЗЕТИ 

Запрошуємо Вас випробувати йо
го без ніяких коштів. Дозвольте, 
щоб мн вислали Вам пачку пов
ної величини. ЗАЖИВАЙТЕ БЕЗ
ПЛАТНО 24 ТАБЛИЧОК. Коли не 
будете вдоволені паліативною — 
часовою — полекшою. зверніть 
нам решту й не будете'нам винні 
нічого. Така проба ж буде кош
тувати Вас ш . одного цента. НЕ 
ВИСИЛАЙТЕ ГРОШЕЙ. Пішліть 
лише негайно Ваше імя й адресу 
W: ROSSE"PROD7JCTSХОМРАЇЇУ,-

Dept. 0-5^ 
2708 Farweil Ave., Chicago 45, III. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ I H. СШУ 
РАЧЕСТЕР, Н. И. — Сестр. Рожд. 

Прс.св. Богородиці, від.. 36. повідом
ляє своїх членіщь, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 10. жовтня, в 
гали. церковній, в годині 3. попо.і. 
точно. Просимо членнць явитися на 
означеинй час, бо будемо мати важ
ні справи до вирішення. Довгуючнх 
просимо прийти на збори і янрівнати 
свої вкладки. — За уярд: Геруля, 
педс; Грнцак, кас; Ходак, ескр. 

ОЗОН ПАРК, Н. R. — Місячні збо
ри Тов. Вільна Україна, від. 200, 
відбудуться в суботу, 9. жовтня, в 
гали де звичайно, в годині 8:30 вве-
чір. Прохаємо членів прийти на збо
ри для полагодження важних справ. 
Довгуючнх просимо вирішити всі 
свої налнжитостн, бо інакше будуть 
суспендовані. Хто з членів І не-
членів бажає одержати ювілейний 
календар У. Н. Союзу на рік 1949, 
хай негайно зложить 1 долара на 
рушс касіера. — Е-. Паращук, пре де; 
О. Коцопій, кас; В. Воі 
9523 —. 93 St., Оюпе Рїгк 

і ФРЕНКФОРД, J1A, — Повідомляє
мо, що місячні* вбори Тов. ім. Дм. 
Вітовського, від>2б«і відбудуться • 
суботу, 9. жовтня* <&. домі Укр. Го-
рожан на Всйкл5н-*ул., в годині 7. 
ввчір. - , Т. Роднш:ькнй, секр. 

ргуль, секр., 
, N. V. 

С * М М М * М М # Й М # й І « і М # М М М М й | 

ПОШУКУВАННЯ 
*>**ФФФФФфФФвщш»Фшоф*Ффф*»ФФФЛФфт»»л 
Пошукую свого брата ВАСИЛЯ ПО
ПОВИЧА, літ окало 70,якнй виїхав 
до Америки в 1913 р. з села Янко-
внчі, пов. Персмишляни. Жив в Ню 
Иорку прн 78 або 88 ул. Рівнож по
шукую односельчан з тогож села. 
Зголошсннх брата і односільчан про
шу писати на адресу: Д. ПОПОВИЧ. 
Queen Е. Hoapiul, ІЗО Dunn Are.. 
Toronto, Ont , Canada. 

Шукаю НАДІЮ ОЛЕКСАНДЕР (лі-
но'іе прізвище), що виїхала до USA 
1928 p. з села Боська. поаїг Сянік. 
Хто,,зіие про місце її перебування 
прошу повідомігтн: . ,_ . . . 

SHEWCHUK MYCHAILO 
"Rayncr Construction L.T.D." 

Thejilon, Ontario, Canada. 

Пошукю ПЕТРА І ГРИЦЯ ВІДЗЕ
МОК з села Пнківці, повіт Заліши-
ки, які перебували в Newark, New 
Jersey. Хто про них знає, або вони 
самі, прошу' писати на адресу: 

Mr.. MARY CHORNEY 
787 — 12 th Аг*. 

Lachine, P. Q, 

11= Р Е А Л Ь Н О CT п 
?ФФФФФФФФрФФФФФФФФФФФФіфФфффффффффф. 

|| ВДОВА ЖЕРТВУЄ 
; 6-ФАМІЛІЙНИй ЦЕГЛОВИЙ; 

ДІМ 
|! Всі уліпшення. 4 кімнати вже;; 
;; є готові до мешкання. Дім в;; 
| і Бруклині. Повна ціна $8,500.1; 
І; Треба мати половину 
:; готівки.- :; 
і| Заходіть до мене по більше;; 

Інформацій. 
і| STEPHEN D. SAT2EW1CH 

32 EAST 7Л STREET, 
NEW YORK 3, N. Y. 

і ГФФФФФФФФФФФФФФФФФ+ФФФФФФФФФФФФФ+І 

ШИШКАРТИ 
ПРОДАЄМО НА ВСІ КОРАБЛІ. 

S • 
ГРОШІ посилаємо до всіх країв і виплачуємо ва остан

ній почті. ' / 
АФІДЕВІТИ, петиції та інші потрібні документи на спро

ваджений кревних і знайомих до Америки зі скн-
тальщинн та інших країв. 

ПРОДАЄМО доми та всякого роду бнзнеся. 
У всіх справах звертайтеся до звісного 

НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА. 
S. KOWBASN1UK 

277 EAST 10th ST., Near Ат„. A NEW YORK 3, N. Y. 

ІФ*»ФФФФФФ—ФФФФФФФФФФФФФФФФФ0фФФФ*фффффФ***ФФФФ*ФФФФ*ФФ+ФФФ*ФФ»*ФФ*'у 

ГРОШІ НА УКРАЇНУ ТА до всіх ЧАСТЕИ СВІТА 

ШИФКАРТИ - ПОДОРОЖНІ ДОКУМЕНТИ 
Продажі різних бнзнесія, домів, фірм, та різного ролу асеїгурацІА, 

W E S S O N вс B A R T K I W 
S t e a m i h i p A g e n c y 

АОІ PLANE TICKETS TO ALL PARTS OF TUB WORLD 

ПЕТРО БАРТКІВ-
REAL ESTATE * INSURANCE RROKERj NOTARY PUBLIC 

309 Емі 14th Street, TeLt ALf emqabi 4-8254. New York 3. N. Y. 
•*»*Ф*****Ф****»»»»Ф*ФФФФ»ФФФФФ»ФФФФ*ФФ'ФФФФФФФФФ»ЛФФФФФФ»Ф»ФФФ»Ф*Ф*ФЛ V— 

ГРИГОРІЙ КОВЕРДОВИЧ 
повідомляє, що його 

кушнірська робітня 
є тепер під числом 
434 East 6th St. 
BETWEEN AVE. A A Irt. 
NEW YORK CITY 

Telephone: Spring 7*3566 
Приймає замовлення на НОВІ РОБОТИ І ПЕРЕРОБКУ 
та дає 20% оиусту на всі роботи, а також ДАРОМ 

сторидж на літо. 
Самий сторидж на літо 2% від сотні. 

Робітні отворсні від 9. рано до 9. ппечір, кожного дня. 
В неділі на замовлення. 

МАШИНКИ 
Перер блені 

ДО 

ПИСАННЯ а 
англійські, ціна $28.00. Маємо та
кож нові і перероблені українські 
машинки. Рахункові машини. О* 
фісові прирядн,-
ALL LANGUAGES TYPEWRITER 

COMPANY, 
l i t W. 23rJ 5t. (6—7 Атл) 

. New YorJc, N. Y. 
Phone: CHoUee 3-8083 

оЧирош 
• • Робітні 

АРТИСТИЧІІ,ОМАЛЯРСЬКА 
Декоратор 

ЦЕРКОВ ФТЕАТРШ. 
Малюв церкви, о б р і з і І 

сценерії театральні 
Буіуі 

ІКОНОСТАСИ і ВІВТАРІ 

ZMyrosh 
3737 — 67»Ь STREET 

JACKSON HEIGHTS, L. L, N. Y. 
l.Upbont RJieeU e-aeo4 

ШШшш 

Lytwyn&tytwyn 
UKRAINIAN 

rUNERAL DfRECTORS 
•01 SPRINGfXKLD AVENUE 

NEWARK; N. A 

щшт 

IE І Ш Ш 1 Е ММГІТІ 

«150.» 
Завжди ЩАДІТЬ дещо 
з вашого обезпечення. 

Ми уладжуемо'прг: 
хресний ЦІЛИЙ 
ПОХОРОН «CV~ 

У мшадку смутку • родині идятв: 

КАШ MORTUARIES, Ш& 
Найбільший український 

погребовий зарядчнк 
• Америці 

S. KANA1 KA1N, Prm 
433 STATE STREET 

PERTH A M B O Y , If. J. 
Пштт П 44«4f 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 
• • EUZABETh AVENUE, v 

NEWARK, N. X 
РЬоп. Відеіо* 3-«7в1 

32S WEST iERSEY STREET 
ELIZABETH, N. J. 

Phon.i JU^ 2>3«n 

ТАРЗАН, ч. 1944. Знак небезпеки. 

CAKEPULIV -TUB AP£-AAAN 7WI?£APEP 
WS WAY BACK 70 TWC 5НДГГ W«ffc?£ 
WS ЦАр EHTERZP TUB CAVE. 

БОГДАН ЛЕПКИЛ 

М0ТРЯ 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

Том І. і U. 
Сторія 4S1, в гарній tsCfuM 

люксусовій оправі. 
ЦІНІ $4.00. 

Замомеям враз а вадежвтгі 
стю сдатн до: 

M8VOBODAw 

P. О. BOX 344. 
JERSEY trry 3. N. J. 

STILL HUH6 AHD QUICXW & • a/M0ep 70 rue TOP* •im* 

ALMOST /NSTANTiy ЙЄ PELL 
tfigW—UOUZS LATER WE WAS 
AWAKENBD By TINy UAHOS 8ЕАГ-
Шв A TATTOO OH HIS QUEST, 

, 

Дбайлива посувався малпо-

чоловік до виходу, яким він 

увійшов був в печеру. 

Там знайшов він свою лин-

ву, зроблену з трави і нею вн-

драпався швидко.наверх. 

Він чувся щасливим на,сві-

жім повітрі і тому поклався на 

Дуже потрібний спочинок. 

Він заснув майже в одній 
хвилині... Кілька годин пізніше 
його збудила рука, що била 
на трівогу ц його груди. 

ІВАН Е Ш К І 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

мраджув погребами м ММІ 
ціні так низькій як ¥ IJU 

ОБСЛУГА'НАЙКРАЩА. 

J O H N І UN К О 
Licaiuw) UnderUker A Emb*Imer 

437 Е. Bib ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funer.Ji*.* low м $154). 

L Telephone: GRVa'ercy 7-7BB1. 
» » • • . . . • j g ^ T - >••!• H i l l 

.. 

ПЕТРО I P E M I 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Заднмтьсг feoiopowuM 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST '7th STBEBT 

WEW YOBS, N. Y. • 
Tel: ORchard 4-2568 

Branch Office pad Chapel: 
WJ PROSPECT AVENUM 

(Oor. E. 155 8L% 
Вгвад,Х Y. 

кщговв M8TT : ' 


